مقدمة اذاعة مدرسية كاملة عن العام الدراسي الجديد
بسم الله الرحمن الرحيم، مع إشراقة شمس يوم جديد نطل عليكم بإذاعتنا المدرسية في أول أيام العام الدراسي الجديد، لنقدم لكم من خلالها العديد من الفقرات الجميلة والمتنوعة عسى أن تنال إعجابكم وتساعدكم على أن تطلقوا في بداية هذا العام الدراسي الجديد بقوة ونشاط.
فقرة القرآن الكريم
أولى فقراتنا لهذا اليوم آيات من القرآن الكريم يتلوها لنا الطالب "اسم الطالب"، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم: "وكذلك أنزلناه قرآنًا عربيًا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرًا * فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علمًا * ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزمًا" صدق الله العظيم.
فقرة الحديث الشريف
صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم، والآن مع فقرة الحديث الشريف التي قدمها لنا الطالب "اسم الطالب" قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصًا و تروح بطانًا" صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فقرة هل تعلم عن العام الدراسي الجديد
والآن وبعد الآيات الكريمة والحديث النبوي الشريف نقدم لكم فقرة هل تعلم والتي يقدمها الطالب "اسم الطالب" فليتفضل:
	هل تعلم أن اللغة العربية تحتوي على ستة عشر ألف جذر لغوي.
	هل تعلم أن البحر الفاصل بين روسيا وولاية ألاسكا الأمريكية هو بحر بيرين.
	هل تعلم أن أكبر دولة في العالم هي روسيا.
	هل تعلم أن دولة البحرين تتكون من 33 جزيرة.
	هل تعلم أن أكبر جزيرة في شمال إفريقيا هي جزيرة جربة.
	هل تعلم أن السلطان العثماني سليمان بن سليم الأول لقب بسليمان القانوني.

فقرة الدعاء في العام الدراسي الجديد
والآن نترككم مع فقرة الدعاء التي يقدمها لنا الطالب "اسم الطالب" فليتفضل مشكورًا: 
	اللهم مع بداية هذا العام الجديد أكتب لنا التوفيق والنجاح والفلاح.
	اللهم نسألك أن ترزقنا حسن التوكل عليك.
	اللهم أعنا على المذاكرة والفهم والحفظ ويسر لنا العلم.
	اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علمًا ورشدًا وهدى.
	اللهم اجعلنا في هذا العام ممن عملوا فأحسنوا العمل ولا تضيع لنا تعب ولا تحرمنا من فضلك يا رب العالمين.

خاتمة اذاعة مدرسية كاملة عن العام الدراسي الجديد
مع نهاية فقراتنا لهذا اليوم نكون قد وصلنا إلى ختام إذاعتنا المدرسية حيث استعرضنا معكم فقراتنا المتنوعة راجين من الله أن تكون قد نالت إعجابكم وأفادتكم، ونترككم الآن على أمل اللقاء بكم مرة أخرى في إذاعة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.


